การต่อต้านการค้ามนุษย์
ไอโอเอ็ม ทํางานเพือ่ ต่อต้านการค้ามนุ ษย์กว่า 2 ทศวรรษ โดยมีเป้าหมายเพือ่ ป้องกันการค้ามนุ ษย์และเพือ่
คุม้ ครองผูเ้ สียหาย ในเวลาปรกติและในสภาวะวิกฤต รวมถึงให้การสนับสนุ นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุ ษย์ในการ
ฟื้นคืนและกลับสูส่ งั คม

จังหวัดตาก

ั่
า 85,000 คน ซึง่ จํานวน 1 ใน 7 ของผูเ้ สียหายจาก
ไอโอเอ็มได้ชว่ ยเหลือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุ ษย์ทวโลกกว่
การค้ามนุ ษย์ทวโลกได้
ั่
รบั การคุม้ ครองและได้รบั การบริการความช่วยเหลือเฉพาะทาง โดยร้อยละ 25 ของ
ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุ ษย์ทไ่ี ด้รบั การช่วยเหลือโดยไอโอเอ็มมีประเทศต้นทางอยูใ่ นภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
และภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จังหวัด
จังหวัดนนทบุรี

กรุงเทพฯ

ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2541 ไอโอเอ็ม ประเทศไทยได้ทาํ งานในอนุ ภมู ภิ าคลุม่ แม่น้ําโขงเพือ่ พัฒนาศักยภาพด้านการคัดแยก
และการให้ความช่วยเหลือผูเ้ สียหายค้ามนุ ษย์ เพือ่ ร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการ
ดําเนินคดีต่อผูก้ ระทําผิด และเพือ่ ประสานงานกับภาครัฐและภาคประชาสังคมในการสนับสนุ นการพัฒนาทักษะ
ชีวติ ในกลุม่ ผูเ้ สียหายทีม่ คี วามเปราะบางมากทีส่ ดุ ซึง่ จะเป็ นการลดความเสีย่ งในการตกเป็ นผูเ้ สียหายจากการ
ค้ามนุ ษย์ในอนาคต
ในฐานะองค์กรผูน้ ําด้านการให้ความช่วยเหลือและการคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากการค้ามนุ ษย์ในประเทศไทยและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไอโอเอ็มให้คาํ ปรึกษา สังเกตการณ์ และเสริมสร้างศักยภาพกระบวนการคัดแยกและ
คัดกรองผูเ้ สียหายฯ สนับสนุ นล่ามแปลภาษาระหว่างการสัมภาษณ์ และฝึกอบรมโดยใช้แนวทางทีเ่ น้นการให้
ความคุม้ ครองในกระบวนการคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุ ษย์ ให้เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ (รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมาย และนักสังคมสงเคราะห์)
เพือ่ สนับสนุ นเสรีภาพและโอกาสในการเริม่ ชีวติ ใหม่ของผูเ้ สียหายฯ ไอโอเอ็มสนับสนุ นการให้ความช่วยเหลือ
โดยตรงแก่ผเู้ สียหายจากการค้ามนุ ษย์ ได้แก่ ทีพ่ กั อาศัยทีป่ ลอดภัย บริการทางการแพทย์ และการสนับสนุ น
ด้านจิตสังคม รวมถึงสนับสนุ นการเดินทางกลับประเทศต้นทางโดยสมัครใจ และการกลับคืนสูส่ งั คมของผูย้ า้ ยถิน่
ไอโอเอ็ม สนับสนุ นความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมให้กบั ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุ ษย์ทอ่ี ยูใ่ นความคุม้ ครอง
ของบ้านพักเด็กและครอบครัว และสถานคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุ ษย์ทวประเทศไทย
ั่

ปทุมธานี

จังหวัด
สมุทรสาคร
จังหวัดระนอง

จังหวัด
พังงา

จังหวัดในประเทศไทยที่มีกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ของไอโอเอ็ม
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ด้านการป้ องกัน

ด้านการคุ้มครอง

ไอโอเอ็ม ร่วมกับรัฐบาลไทยและองค์กรภาคี ส่งเสริมการย้ายถิน่ ทีป่ ลอดภัยผ่านการ
รณรงค์ดา้ นการศึกษา และจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารในชุมชนทีม่ คี วามเสีย่ ง

ไอโอเอ็มให้ความช่วยเหลือโดยตรงและความช่วยเหลือทางมนุ ษยธรรมรวมถึงการ
การสนับสนุ นนักจิตวิทยา ล่าม ทีป่ รึกษาทางกฎหมาย แก่ผเู้ สียหายจากการค้า
มนุ ษย์ ในบ้านพักเด็กและครอบครัวฯ สถานคุม้ ครองฯ และห้องกักตรวจคนเข้าเมือง
ทัวประเทศไทย
่

การอบรมดังกล่าว ผูย้ า้ ยถิน่ และภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ทําความเข้าใจประโยชน์ของ
การย้ายถิน่ แบบปกติ ความเสีย่ งจากการย้ายถิน่ ไม่แบบไม่ปกติ สิทธิของผูย้ า้ ยถิน่
และช่องทางการขอความช่วยเหลือทีเ่ ปิ ดให้ผยู้ า้ ยถิน่ ได้แก่ บริการด้านความ
คุม้ ครองทางสังคม โดยถึงปจั จุบนั ไอโอเอ็ม จัดการรณรงค์ให้ความรูแ้ ก่ผยู้ า้ ยถิน่
จํานวนกว่า 210,000 คนในประเทศไทย
นอกจากนี้ ไอโอเอ็มทํางานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และองค์กรภาค
ประชาสังคม (CSOs) เพือ่ เสริมสร้างเครือข่ายการส่งต่อกรณีทพ่ี บว่าเป็ นผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุ ษย์ และดําเนินมาตรเพือ่ ลดความเปราะบางของผูย้ า้ ยถิน่ ซึง่
ประกอบด้วย การจดทะเบียนเกิดให้กบั เด็กย้ายถิน่ และแจกจ่ายชุดปฐมพยาบาล
ให้กบั แรงงานในภาคประมง และภาคการเกษตร

ด้านการส่งเสริ มพันธมิ ตร

การค้ามนุ ษย์เป็ นปญั หาทีม่ คี วามซับซ้อน จึงจําเป็ นต้องอาศัยมาตรการรับมือที่
ครอบคลุม จากทัง้ หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายภาคส่วนอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ภาครัฐ
เนื่องจากขบวนการมนุ ษย์ดาํ เนินการข้ามเขตพรมแดน กิจกรรมเพือ่ การต่อต้าน
การค้ามนุ ษย์ของไอโอเอ็มจึงมุง่ เน้นความร่วมมือข้ามพรมแดน ไอโอเอ็มช่วยรัฐบาล
ไทยและเมียนมาร์ภายใต้กลไกลความร่วมมือชายแดน (BCATIP) ซึง่ เป็ นกรอบ
ความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ ในด้านการป้องกันการค้ามนุ ษย์
และการให้ความช่วยเหลือผูย้ า้ ยถิน่ กลุม่ เปราะบาง
ในประเทศไทย ไอโอเอ็ม สนับสนุ นการจัดตัง้ คณะทํางานเฉพาะเรือ่ งเพือ่ ออกแบบ
และพัฒนากิจกรรมการฝึกอบรม การดําเนินกิจกรรมร่วมกัน และการสนับสนุ นการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานเพือ่ ต่อต้านการค้ามนุ ษย์ และการลักลอบขนคน

นอกจากนี้ ไอโอเอ็มสนับสนุ นความช่วยเหลือเพือ่ เดินทางกลับประเทศไทยของ
ผูเ้ สียหายชาวไทย และการเดินทางกลับออกจากประเทศไทยของผูเ้ สียหาย
ชาวต่างชาติ โดยตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2541 ไอโอเอ็มได้ชว่ ยเหลือผูเ้ สียหายกว่า 3,900 คน
ในการเดินทางออกจากประเทศไทยเพือ่ กลับสูภ่ มู ลิ าํ เนา ภายใต้โครงการให้ความ
ช่วยเหลือการกลับภูมลิ าํ เนา และคืนสูส่ งั คมโดยสมัครใจของผูย้ า้ ยถิน่ (Assisted
voluntary return and reintegration: AVRR programme)
สําหรับผูเ้ สียหายจากการค้ามนุ ษย์ชาวไทย ไอโอเอ็มจัดความช่วยเหลือในการ
กลับคืนสูส่ งั คมเมือ่ เดินทางกลับประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้ผเู้ สียหาย
สามารถเริม่ ต้นชีวติ ใหม่ โดยให้การสนับสนุ นความเป็ นอยูโ่ ดยช่วยซือ้ อุปกรณ์ท่ี
จําเป็ นเพือ่ เริม่ ทําธุรกิจ สนับสนุ นการฝึกอบรมวิชาชีพและความช่วยเหลือด้านจิต
สังคมเพือ่ สนับสนุ นสุขภาวะทางจิตทีด่ ี

ด้านการดําเนิ นคดี

ไอโอเอ็ม โดยความร่วมมือกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มุง่ เสริมสร้างศักยภาพของ
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา เพิม่ ศักยภาพในการการดําเนินคดีและการลงโทษ
ผูก้ ระทําผิด
ไอโอเอ็ม ประเทศไทย ได้พฒ
ั นาหลักสูตรอบรมสําหรับเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านส่วนหน้า
ั่
ซึง่ เข้าถึงผูย้ า้ ยถิน่ โดยตรง ในอุตสาหกรรมประมงในจังหวัดชายฝงของประเทศไทย
โดยเน้นเพิม่ ศักยภาพสําหรับเจ้าหน้าทีใ่ นการใช้แนวทางทีเ่ น้นผูเ้ สียหายเป็ น
ศูนย์กลาง ในระหว่างทีม่ กี ารเข้าถึงผูท้ เ่ี ป็ นกลุม่ เสีย่ งเป็ นครัง้ แรก ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนที่
สําคัญในการสนับสนุ นการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ไอโอเอ็ม จัดให้มกี ารฝึกอบรมข้ามพรมแดน ซึง่ จัดขึน้ ร่วมกับประเทศ
กัมพูชา ลาว มาเลเซีย และเมียนมา ในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ การ
สืบสวนสอบสวนกรณีการลักลอบขนคนและการค้ามนุ ษย์
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